
Protokół Nr 8/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 31 marca 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka -Rak  

2. Pan Stanisław Kęsik 

3. Pan Wojciech Rykowski  

4. Pan Adam Krzemiński  

5. Pan Stefan Żbikowski  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Bernadeta Markowicz – Sekretarz Powiatu 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pani Joanna Potocka 

– Rak – Starosta Ciechanowski. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności 

posiedzenia, zaproponowała porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie                                  

i przedstawiał się następująco: 

 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.  

2. Przyjęcie protokołu Nr 7/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania 

rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie 

ciechanowskim za 2020 rok. 

- podjęcie uchwały Nr 44/2021 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony do 3 lat. 

 - podjęcie uchwały Nr 45/2021 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 46/2021 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 15/2000 

Zarządu Powiatu  Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie ustalenia składu 

Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa podlegającego przekazaniu 

na rzecz Powiatu Ciechanowskiego.  

- podjęcie uchwały Nr 47/2021 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków Dyrektora  Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 48/2021 



8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony do 3 lat. 

- podjęcie uchwały Nr 49/2021 

9. Rozpatrzenie wniosku Pani T. Sz. dotyczącego nieodpłatnego przekazania nieużywanej 

szafy pancernej. 

10. Rozpatrzenie wniosku I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Ciechanowie 

dotyczącego sfinansowania druku 5000 sztuk egzemplarzy książeczki edukacyjnej. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w sprawie 

wynajęcia części powierzchni dachu budynku nadbudówki w celu montażu anteny stacji 

bazowej internatu i telefonii komórkowej ORANGE. 

12. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Opinogóra Górna skierowanym 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu z przeznaczeniem na zadanie 

pn „Rozbudowa drogi powiatowej 1237W Ciechanów- Opinogóra- Długołęka- Zielona na 

odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00”. 

13. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z decyzją Urzędu Miasta Ciechanów w sprawie wydania 

zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa   rosnącego na działce nr  ewidencyjny 1344 

obręb 0030 Podzamcze przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.                               

14. Sprawy różne.  

15.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 7/2021 

Ad. 3.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie  

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego powiatu 

oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/2021 w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim 

za 2020 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 44/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 45/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony do 3 lat. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 45/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/2021 w sprawie powołania Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 46/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 15/2000 

Zarządu Powiatu  Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie ustalenia składu 

Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa podlegającego przekazaniu na 

rzecz Powiatu Ciechanowskiego.  

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 47/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/2021 w powierzenia pełnienia obowiązków 

Dyrektora  Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ciechanowie. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 48/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 49/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony do 3 lat. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 40/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani T. Sz. dotyczący nieodpłatnego przekazania 

nieużywanej szafy pancernej i postanowił przekazać wniosek do Wydziału Organizacyjnego 

celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 10. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek I Zastępcy Komendanta Powiatowej 

Policji w Ciechanowie dotyczący sfinansowania druku 5000 sztuk egzemplarzy książeczki 

edukacyjnej. 

Ad. 11. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”        

w sprawie wynajęcia części powierzchni dachu budynku nadbudówki w celu montażu anteny 

stacji bazowej internatu i telefonii komórkowej ORANGE i postanowił wyrazić zgodę na 

montaż anteny z wysokością czynszu według rozeznania cenowego tj. w granicach 4.000- 5000 

zł netto. 

Ad. 12.  

 Zarząd powiatu zapoznał się z  pismem Wójta Gminy Opinogóra Górna skierowanym 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn 

„Rozbudowa drogi powiatowej 1237W Ciechanów- Opinogóra- Długołęka- Zielona na odcinku 

od km 6+500,00 do km 7+180,00”. Zarząd zaproponował rozwiązanie w formie podpisania 

umów z właścicielami działek i dokonania przez nich wpłat w terminie do 9-go kwietnia 2021 

roku.  

Ad. 13.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącą wydania 

zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa   rosnącego na działce nr  ewidencyjny 1344 

obręb 0030 Podzamcze przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.                               

 

Ad. 14. 

- Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 50/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 50/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

- Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Powiatowego zarządu Dróg w Ciechanowie 

dotyczące rezygnacji z trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 30                              

w Ciechanowie, obręb Śmiecin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/2 o pow. 

1,1002 ha. 

-wydanie decyzji 

 

Ad. 15. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział                       

i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 13.45/. 

 

  

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

                                               /-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta 

                                               /-/ Wojciech Rykowski                                      

                                              /-/ Adam Krzemiński                                                   

                                              /-/ Stefan Żbikowski                                                    

 

Protokołowała: 

 

/-/ Marlena Rydel 

 


